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Statenfractie NQord-Holland

Amendement “Aantal landschapsregimes”
Betreft agendapunt 10: Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (VD-72)

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 november 2018 te
Haarlem, ter behandeling van VD-72, de Omgevingsvisie NH2050;
besluiten in het ontwerpbesluit behorende bij bovengenoemde voordracht het tweede
besluit als volgt aan te vullen:
“,

met dien verstande dat in de navolgende tekst op pagina 20 van de Omgevingsvisie

‘We maken onderscheid in draagvermogen van de diverse landschappen. Mede op basis
daarvan wegen we zorgvuldig af welke ruimtelijk-economische ontwikkelingen op welke plek
en op welke wijze ontwikkeld kunnen worden. Denk aan zonneparken, windmolens,
verstedelijking, vergroting van agrarische bebouwing en waterberging. In principe
onderkennen we twee soorten gebieden. In gebieden met grotere structuren en relatief
geringere aanwezigheid van cultuurhistorie zijn meer en grotere ontwikkelingen mogelijk. In
gebieden waar de waarden van bijvoorbeeld cultuurhistorie, openheid of ecologie hoog zijn
en/of waar de betekenis voor de stad groot is, is alleen ruimte voor ontwikkelingen die
bijdragen aan de instandhouding of versterking van deze kernkwaliteiten. Tegelijkertijd
investeren we gebiedsgericht in de landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en
ecologische kwaliteiten. In alle gevallen is ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt. Deze
benaderingswijze betekent een eenvoudig landschappelijk regime met twee soorten
gebieden.
Er zijn ook karakteristieke en gewaardeerde landschappen die niet stabiel zijn of waar veel
dynamiek op afkomt en waar een integraal perspectief op een nieuwe balans tussen de
opgaven, waarden, beleving en (economisch) gebruik noodzakelijk is.’
de vetgedrukte zinnen worden vervangen door de respectievelijk:
‘We onderkennen verschillende soorten gebieden.’
en
‘Deze benaderingswijze betekent een vereenvoudiging van het landschappelijk beleid met minder
regimes.’

en gaan over tot de orde van de dag.
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Toelichting
De tekst in het Eindconcept Omgevingsvisie kon suggereren dat de provincie in de toekomst
slechts twee landschappelijke beschermingsregimes wil hanteren. In meerdere
inspraakreacties is de zorg geuit dat dit de consequentie kan hebben dat een aantal
beschermwaardige gebieden daardoor niet meer voldoende kan worden beschermd of dat
er in te veel gebieden helemaal geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Bovenstaande
wijziging maakt duidelijk dat de vereenvoudiging van het landschappelijk beleid niet
betekent dat er slechts twee regimes zullen worden gehanteerd. Ook met een
vereenvoudigd beleid zal het mogelijk zijn om rekening te houden met de verschillende
landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve en ecologische kwaliteiten van de
verschillende gebieden.

